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RAPORT DE ACTIVITATE
trimestrul I  2022

Activitatea  trimestrului  s-a  desfăşurat  pe  coordonatele  obişnuite

corespunzătoare specificului  activităţii  unei  astfel  de  instituţii,  cu  accent  pe  aspectele  de

menţinere  a  ordinii  şi  liniştii publice,  supravegherea bunurilor  publice  precum şi  a  circulaţiei

rutiere, în cadrul competenţelor destul de limitate pe acest domeniu, conferite de prevederile Legii

nr. 155/2010 a Poliţiei Locale. Departajând sancţiunile aplicate pe domenii de activitate, situaţia

se prezintă astfel:

NR.
CRT.

DOMENII DE ACTIVITATE
TOTAL 

TOTAL AV. AS. AM. VAL.

1 CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE 1112 310 510 292 84.395
2 SALUBRITATE, GESTIONAREA 

DEŞEURILOR  
86 9 5 72 14.975

3 ÎNGRĂDIREA, OCUPAREA DOMENIULUI 
PUBLIC 

29 4 15 10 2.100

4 NEMENŢINEREA ASPECTULUI ESTETIC 2 - - 2 400
5 POLUAREA MEDIULUI, SĂNĂTATEA 

PUBLICĂ 
9 - - 9 3200

6 ANIMALE ÎN LIBERTATE 9 3 4 2 200
7 TULBURAREA LINIŞTII PUBLICE, INJURII, 

CERŞETORIE 
333 78 14 241 60.850

8 COMERŢ ILEGAL 4 - - 4 500

9 ALTELE 295 28 151 116 66.180
T O T A L 1.879 432 699 748 232.800
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În primele  două luni  ale  anului  2022,  instituția  noastră  a  fost  angrenată  în  lucrările  și

acțiunile destinate  prevenirii și combaterii noului coronavirus Covid 19, fiind organizate acțiuni

și misiuni specifice, în scopul aplicării dispozițiilor stabilite prin Legea nr. 55/2020 privind unele

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. În acest fel, în baza

deciziilor  emise  de  D.S.P.  Ialomița au  fost  efectuate  verificări pentru  396  persoane

izolate/carantinate la domiciliu pe raza municipiului. În cadrul acțiunilor pe aceeași temă, au fost

derulate 348 controale pe transportul în regim de taxi și pe mijloacele de transport local public de

călători. Astfel, au fost verificate peste  3000 de persoane în ce privește respectarea obligațiilor

legate de portul măștii de protecție, ori pentru instalarea de dispozitive cu dezinfectant.

În  această  perioadă,  la  dispeceratul  instituției  au  fost  înregistrate  593  de  reclamații  și

sesizări,  122 dintre acestea neconfirmându-se.  

      ianuarie februarie martie total

       

Reclamaţii     178 194 221 593

neconfirmate   37 43 42 122

Încadrare juridică  

1 Legea  61/1991     63 54 55 172

2 H.C.L255/2017   58 70 69 197

3 alte acte normative   57 70 97 224

Mod de transmitere

1 telefonice   167 184 211 562

2 verbale     9 4 4 17

3 scrise     2 6 6 14

Sancțiuni aplicate:    

1 amenzi     25 32 34 91

2 avertismente scrise   19 11 16 46

3 avertismente verbale   83 91 109 283

În situaţiile în care nu s-a impus aplicarea vreunei sancţiuni, s-au luat diverse măsuri, după 

cum urmează:

- conflicte aplanate – 11

- aplicarea de invitaţii conducătorilor auto –16

- anunţarea Ambulanţei –3
Pagina 2 din 6



- îndrumarea către instituţiile abilitate – 8 .

Pe ansamblu, din sinteza care se întocmește zilnic, în perioada de raportare se remarcă:

- acţiuni şi controale –110 , din care: 80 în unităţile de învăţământ,  

- sancţiuni aplicate –1879  ( 748 amenzi, 1131 avertismente)

- infracţiuni constatate 4,  cu 5 infractori prinşi,  1 fiind predat agenţilor de poliţie,

- auto controlate –5,

- persoane identificate – 5112 (4316  legitimate şi  796 verificate în baza de date),

- persoane fără domiciliu luate în evidenţă – 2,

- persoane invitate la sediul Poliţiei Locale – 171,     

- pânde executate –11 

- acţiuni de însoţire a funcţionarilor publici – 10

- înmânarea unor documente –157, din care afişare PVCC – 141 

- măsuri de ordine – 14  .                                                                                                 

Ca urmare a activităţii şi a constatărilor efectuate în teren, s-au transmis către instituţiile 

abilitate 48 sesizări de intervenţie, în vederea luării măsurilor legale:

- D.A.D.P. Slobozia – 35

- Gospodărie Comunală – 9

- S.C .Urban S.A – 4

Polițiștii locali au desfășurat acțiuni în baza Planurilor de măsuri, după cum urmează:

   -  Plan  de  măsuri  nr.  1517/09.02.2022 privind  prevenirea  şi  combaterea  lăsării

nesupravegheate a animalelor de companie pe teritoriul municipiului Slobozia. Scopul acțiunii l-a

constituit depistarea persoanelor ce încalcă normele legale privind curăţenia localităţii şi protecţia

mediului  înconjurător,  a  celor  ce  lasă  liberi  sau  nesupravegheați  câinii  de  companie  sau  de

vânătoare pe căile de comunicaţie sau pe spaţiile  verzi  precum și  lăsarea în libertate ori  fără

supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri. Au fost aplicate

13 sancțiuni contravenționale.

- Plan  de  măsuri  nr.  2159/22.02.2022 pentru  prevenirea  și  combaterea  încălcării

normelor legale privind oprirea staționarea și parcarea autovehiculelor pe căile de comunicații

rutiere și pietonale din municipiul Slobozia. Au fost aplicate 316 sancțiuni contravenționale, din

care 73 amenzi.
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- Plan  de  acțiune  nr.  2304/2022 pentru  prevenirea  și  combaterea  faptelor

contravenționale ce aduc atingere aspectului estetic și gospodăresc al municipiului, fiind aplicate

16 sancțiuni contravenționale.

- Plan de măsuri nr. 3625/2022 pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură  

să aducă atingere normelor legale ce reglementează activitatea de alimentație publică.  Până în

prezent au fost verificate 20 de unități,  fiind acordat termen de intrare în legalitate.  Acțiunea

continuă și în perioada următoare.

               -   Plan de acțiune nr. 3139/2022 privind integritatea mobilierul urban din zonele de

agrement ale municipiului Slobozia. Scopul acțiunii l-a constituit:

*  supravegherea permanentă a parcurilor, a locurilor de joacă pentru copii și a zonelor de

agrement,

        *  depistarea celor ce deteriorează sau degradează băncile de odihnă precum și obiectele de

mobilier urban, 

        *  depistarea persoanelor ce aruncă ambalaje de hârtie și plastic, resturi alimentare, coji de

semințe, resturi de fructe, etc, pe aleile parcurilor sau alte locuri publice,

        * depistarea persoanelor adulte ce folosesc obiectele de joacă pentru copii din locurile

special amenajate,

       *  sancţionarea contravenţională a celor vinovaţi.

Polițiștii locali au acționat zilnic pentru prevenirea săvârșirii de fapte antisociale  şi luarea

măsurilor împotriva persoanelor cu comportament deviant care frecventează zonele unităţilor de

învăţământ sau adiacente acestora, în special în zona instituţiilor de învăţământ pe care le avem în

responsabilitate .

Serviciul de circulaţie rutieră a desfăşurat activităţi permanente în carosabil, dirijând zilnic

traficul rutier la orele de mare aglomeraţie din zona Şcolii Gimnaziale nr. 3, la intersecţia Bd.

Unirii  cu  str.  Ardealului,  în  zona  Școlii  nr.1,  la  intersecția  Bd.  Matei  Basarab cu  str.  Vasile

Alecsandri.

  În scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a traficului rutier, Poliţia Locală a acordat

sprijin  D.A.D.P Slobozia, S.C. Urban şi altor societăţi care au executat lucrări de reparații, de

asfaltare sau de modernizare a căilor de comunicație rutieră și pietonală ori de readucere la starea

iniţială a părţii carosabile.  În consecinţă, au fost desfăşurate acţiuni de informare şi degajare a

zonelor în lucru în scopul materializării obiectivelor.
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         În domeniul circulației pe drumurile publice au fost implementate, de către polițistul local

desemnat să execute această operațiune la Serviciul Rutier al Inspectoratului de Poliție Județean

Ialomița, un număr de 747 procese verbale de constatare și aplicare a sancțiunii contravenționale

complemetare cu puncte penalizare la permisul de conducere.

În urma solicitărilor primite din partea Dexter Academy, cu profil de after school, au fost

desfășurate mai multe activități educaționale cu scopul de a informa copiii asupra regulilor de

circulație pentru pietoni, de comportament în societate și de a face cunoscută activitatea Poliției

Locale Slobozia.

În luna februarie a anului curent a fost adoptată H.C.L nr.75/24.02.2022 privind aprobarea

Regulamentului pentru inventarierea, ridicarea sau desființarea garajelor amplasate pe domeniul

public/privat  al  Municipiului  Slobozia.  Polițiștii  locali  au  desfășurat  acțiuni  de  informare  cu

privire la actul normativ sus-menționat și au încheiat procese verbale de constatare proprietarilor

sau deținătorilor legali ai garajelor tip ,,Călărași”,  amplasate pe domeniul public sau privat al

unității  administrativ-teritoriale  fără  contract  de  concesiune  valabil,  fiind  totodată  emise  și

somațiile de ridicare/desfințare a acestor construcții.  Până în prezent,  au fost  ridicate de către

proprietari, de pe domeniul public/privat, un număr de 16 garaje. Acțiunea continuă și în perioada

următoare.

Ca  evenimente  înregistrate  la  care  au  intervenit  polițiștii  locali  în  acest  trimestru,
menționăm:

-  pe timpul patrulării,  polițiștii locali au depistat 3 autoturisme neasigurate, drept pentru

care au procedat la identificarea și anunțarea proprietarilor.  Autovehiculele în cauză nu

prezentau urme de forțare.

- în data de 15 ianuarie 2022, polițiștii locali au desfășurat acțiuni  pentru prevenirea și

combaterea  efectelor  pandemiei  de  COVID-19,  ocazie  cu  care  în  incinta  unei  unități

comerciale au depistat o persoană de sex masculin ce a prezentat un certificat verde fals, ce

aparținea unei alte persoane. În urma controlului corporal efectuat asupra sa a fost depistat

actul  de  identitate,  persoana  în  cauză  recunoscându-și  fapta.  A  fost  condusă  la  sediul

Poliției Municipale pentru continuarea cercetărilor.

- în cursul zilei de duminică, 16.01.2022, o persoană care se afla la cumpărături într-un

hipermarket din Municipiul Slobozia, a găsit suma de 1500 lei. Pentru că nici o persoană

din apropiere nu a revendicat suma respectivă, cetățeanul a contactat telefonic Dispeceratul
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Poliției Locale Slobozia, pentru a anunța despre eveniment. În urma activităților specifice

desfășurate, colegii noștri au identificat păgubitul care a pierdut suma de bani în persoana

numitei B.I. din Oraș Amara. Aceasta a fost contactată telefonic pentru a se prezenta la

sediul Poliției Locale Slobozia, în scopul restituirii sumei de bani.

-  în data de 4 februarie 2022, polițiștii locali aflați în patrulă mixtă au desfășurat acțiuni

pentru  prevenirea  și  combaterea  efectelor  pandemiei  de  COVID-19,  ocazie  cu  care  în

incinta  unei  săli  de  jocuri  au  depistat  o  persoană  de  sex  masculin  ce  a  prezentat  un

certificat verde fals, care aparținea unei alte persoane. În urma verificărilor efectuate în

baza de date  i s-a stabilit adevărata identitate, persoana fiind condusă la sediul Poliției

Municipale pentru continuarea cercetărilor.

-  în data de 11 martie 2022, patrula mixtă formată din polițist local și polițist din cadrul

Biroului Rutier al Poliției Municipiului Slobozia a depistat pe raza municipiului o persoană

de sex masculin ce  conducea autoturismul pe  un drum public aflându-se sub influența

substanțelor  psihoactive,  refuzând totodată  prelevarea  de  probe  biologice.  S-a  întocmit

dosar penal de către lucrătorii din cadrul Poliției Municipale.

Director executiv

Nedelcu Valentin
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